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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI
  ()

Z podróży Lucjana Rydla na wschód

GRÓB AGAMEMNONA
Podróż
Poeta

Niech fantastycznie lutnia nastro ona
Wtóru e pieśni tragiczne i smutne ,
Bo — Rydel wstąpił w grób Agamemnona
I pysk rozpuścił w sposób tak okrutny,
Że rozbuǳone na wpół trupy z cicha
Szepcą do siebie: cóż tam znów, u licha⁈
«O, cichym estem ak wy, o Atryǳi,
— Bełkoce Rydel z zapienioną twarzą —
Ani mnie kiedy mo a małość wstyǳi,
Ani się myśli tak ak orły ważą —
(Tu wydał cichy ęk grobowiec niemy
Jakby chciał mówić: ach, wiemy to, wiemy!)

Modlitwa

Z te ziemi, którą boski Homer śpiewał,
Niecha przeszłości szepcą do mnie głosy
Ludu, co także pod spód nic nie wǳiewał
I także choǳił z gołą głową, bosy;
Niech mówi do mnie duch helleńskich braci,
Co także, ak a, nie nosili g…
I gdy tak błąǳę po Hellady błoniach,
ǲiwne mam wiz e przed duszy oczyma:
W te chwili da ą do kolac i w Toniach,
Wszyscy zasiedli — tylko mnie tam nie ma…
Na stole kluski… i a ka saǳone…
A ǳieci mówią Pod Twoją obronę…
I wraz otrząsłem się z pogańskich baśni,
Ukląkłem cicho i złożyłem ręce —
I zaraz w sercu stało mi się aśnie
I ǳiękowałem Na świętsze Panience,
Za to, że swoich łask mi wciąż użycza
I mnie wysłała tu — nie Cięglewicza¹…»

¹Cięglewicz, Edmund (–) — ǳiennikarz krakowski, tłumacz autorów starożytnych, taternik. [przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-z-podrozy-luc ana-rydla-na-wschod
Tekst opracowany na podstawie: Tadeusz Boy-Żeleński, Słówka: zbiór wierszy i piosenek, nakł. Księgarnia
Polska B. Połonieckiego, Lwów; wyd. E. Wende, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Dorota Kowalska, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Carlos ZGZ@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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